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Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16

horas, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

DOCAS DA PARAÍBA para a realização da reunião extraordinária do CONSAD. Registra-se

que a reunião se deu por meio de videoconferência, em razão das medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus. Na ocasião da sessão estavam presentes os membros: Sr. Deusdete

Queiroga Filho, na condição de Presidente do CONSAD e representante da Secretaria de

Estado da Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente; Sr. Fábio Andrade

Medeiros, membro representante da Procuradoria Geral do Estado; Sr. Gilmar Martins de

Carvalho Santiago, membro representante da Secretaria de Estado do Planejamento,

Orçamento e Gestão; Sr. Ebenézer Luna Gomes da Costa, representante dos Acionistas

Minoritários; Sr. Márcio Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; Sra.

Gilmara Pereira Temóteo, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Sra. Maria José

Jacinto do Nascimento, membro representante da Classe dos Trabalhadores; Sr.

Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, representante do Ministério da

Infraestrutura e para secretariar a presente sessão a Sra. Joyce Terto de Medeiros, na

condição de Secretária Executiva deste CONSAD. Em atenção à convocação feita por

correspondência eletrônica com o seguinte teor: "Pelo presente, de ordem do Presidente do

Conselho de Administração da DOCAS/PB, Sr. Deusdete Queiroga Filho, vimos informá-los

acerca da designação da data da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

para o dia 09/09/2021, às 16:00h, por meio de videoconferência, a fim de que se possa

apreciar a seguinte pauta: a) Deliberação acerca do pagamento do FGTS retroativo dos

empregados Comissionados da Companhia Docas da Paraíba; b) Deliberação acerca da

recomposição salarial dos empregados da DOCAS/PB proposta pelo Sindicato dos

Operários nos Serviços Portuários da Paraíba; c) Deliberação acerca do pleito de

gratificação natalina do auxílio alimentação dos servidores da DOCAS/PB. Iniciados os

trabalhos, o Presidente do CONSAD conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos

presentes, reforçando que esta reunião extraordinária é específica para deliberar, além do

retroativo do FGTS dos cargos comissionados, também os pleitos requeridos em Acordo

Coletivo dos Trabalhadores Portuários da Paraíba através do seu sindicato. Ato contínuo,

ratificando os termos da última reunião, passou a deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Item "a" da pauta de Reunião: Na oportunidade, passando a tratar acerca do pagamento do

FGTS retroativo dos servidores dos cargos comissionados, o Presidente da mesa passou a

palavra à Diretora Presidente, Gilmara Temóteo, a qual iniciou a apresentação dos valores

individuais dos 24 (vinte e quatro) servidores comissionados, cujo montante principal é de

R$217.966,57 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e

sete centavos) e que após correção, esse valor totaliza em R$262.717,64 (duzentos e

sessenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).

Concluindo, informou que, caso seja deliberado pelo pagamento em uma única parcela, o

impacto financeiro seria de 20% (vinte por cento) no total das despesas mensal da

Companhia. Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho, Deusdete Queiroga, fez

uso da palavra indagando à Diretora Presidente qual seria o saldo financeiro atualmente no
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caixa da Docas/PB, em resposta disse ter em caixa aproximadamente um milhão de reais.

Na oportunidade, o Presidente deu por aberta a discussão sobre o pleito, relembrando que

no final de 2020, este Conselho Administrativo deliberou pelo início do recolhimento do

FGTS dos servidores de Cargo Comissionado, iniciando o primeiro recolhimento a partir de

janeiro de 2021, e que esse pleito de agora seria equivalente aos últimos 05 (cinco) anos, ou

seja de dezembro de 2020 até dezembro de 2015. Na ocasião, fez uso da palavra o Cons.

Gilmar Martins, o qual iniciou sua fala relembrando do registro feito na última reunião pela

Cons. Maria José, que expressou, naquela ocasião, a preocupação dos 24 (vinte e quatro)

servidores requerentes, uma vez que a cada mês que se passa é um mês que se perde do

FGTS, em decorrência do período de prescrição, pois esse assunto já foi pauta de várias

reuniões do CONSAD. Continuando, enfatizou que, embora a Companhia Docas atualmente

tenha um fluxo de caixa que possa absorver essa despesa, o montante de R$262.717,64

(duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)

seria um impacto muito grande na despesa mensal da Docas/PB. Nesse momento, o Cons.

Gilmar Martins sugeriu a seguinte proposta: o Conselho de Administração reconhece o

direito, aprovando o recolhimento a partir do próximo mês, ou seja, setembro/2021, devendo

ser recolhido o pagamento do mês que está vencendo juntamente com o mês mais

longínquo, ou seja, aquele que estaria mais próximo a prescrever. Dessa forma, os

servidores passariam a receber mês a mês o FGTS em conta específica do Fundo de

Garantia de cada servidor, o que evitaria futuramente novas ações na justiça do trabalho.

Nesse momento, o Presidente do CONSAD, Deusdete Queiroga, agradeceu pela sugestão

do conselheiro, franqueando a palavra aos demais para mais sugestões. Fazendo uso da

palavra, o Cons. Fábio Andrade, manifestou-se dizendo achar de suma importância o

colegiado está deliberando acerca desse pleito, uma vez que já foi deliberado, em outro

momento, a começar a pagar o FGTS e agora o pleito do retroativo. Momento em que

corroborou com a sugestão dada pelo Cons. Gilmar Martins. Na ocasião, após longa

discussão sobre o assunto, o Presidente do CONSAD colocou em votação quanto à

aprovação do pagamento do retroativo do FGTS dos últimos 05 (cinco) anos para os

servidores comissionados da Companhia. Os Conselheiros presentes, com exceção do

Conselheiro Alessandro Marques que se absteve da votação com base no Art. 156 da Lei

6.404.76, deliberaram pela aprovação do recolhimento do retroativo do FGTS dos servidores

comissionados da Companhia Docas da Paraíba a partir de setembro de 2021, sendo que

tal recolhimento deve ser realizado da seguinte forma: juntamente com o recolhimento do

FGTS do mês atual, a Docas/PB procederá, também, com o recolhimento do mês mais

próximo de prescrever, relativos aos últimos cinco anos. Neste momento, a Diretora

Presidente, informou que será solicitado um parecer da contadora acerca da forma que será

feito o pagamento do fundo de garantia retroativo, apenas para dar uma maior segurança

aos atos da atual gestão. Item "b" da pauta de Reunião: Neste momento, passando a tratar

acerca da recomposição salarial dos empregados da DOCAS/PB proposta pelo Sindicato

dos Operários nos Serviços Portuários da Paraíba, o Presidente do CONSAD franqueou a

palavra aos demais para discussão. Usando da palavra, a Conselheira e Presidente da

DOCAS/PB, Gilmara Temóteo iniciou uma apresentação, de forma bem detalhada, para que
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não reste dúvidas dos senhores conselheiros. Nesse momento, informou que através da

Portaria nº 077/2021-DOCAS/PB foi criada uma Comissão de Empregados da DOCAS/PB,

para deliberações acerca do Acordo Coletivo com o Sindicato, e que após algumas

reuniões, concluída a análise das reinvindicações, apresentaram um relatório onde

demonstra todas as considerações acerca do pleito, dentre algumas considerações,

desatacamos as seguintes: 1. servidores sem reajuste salarial desde 2013, em apuração, os

salários atualmente praticados se encontram com uma defasagem acumulada de 45%

(quarenta e cinco por cento); 2. cargos constantes da tabela de cargos em comissão, a

exemplo do motorista, percebe hoje o salário de R$1.000,00 (mil reais), ou seja, abaixo do

salário mínimo vigente, que no corrente ano de 2021 que é de R$1.100,00 (mil e cem reais)

e que tem reajustes anuais, o que é vedado legalmente; 3. Cargos de Técnico de Meio

Ambiente e Assistente Administrativo, percebem hoje o salário de R$1.200,00 (mil e

duzentos reais) muito próximo do salário mínimo vigente e que provavelmente serão

alcançados por este no próximo reajuste anual do salário mínimo; dentre outros.

Continuando, informou que a recomposição salarial requerida pelos 37 (trinta e sete)

empregados, considerando um reajuste salarial de 45% (quarenta e cinco por cento),

representaria um acréscimo mensal de R$36.736,60 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e

seis reais e sessenta centavos), somados aos acréscimos de FGTS e INSS que seria de

R$11.506,96 (onze mil, quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos) totalizando o

montante de R$48.243,56 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta

e seis centavos). Concluiu a apresentação informando também o pleito de reajuste do ticket

alimentação, que igualmente desde 2013 não é reajustado, tendo a inflação corroído o

poder de compra, cujo valor unitário/mensal hoje é de R$614,18 (seiscentos e quatorze

reais e dezoito centavos), com o valor corrigido o valor unitário iria para R$952,62

(novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) mensal. Neste momento,

foi franqueada a palavra aos demais conselheiros. Fazendo uso da palavra, o Cons. Fábio

Andrade que relatou acerca de pleitos de outros órgãos do Estado e que não estão sendo

concedidos, além de estarmos em meio a uma pandemia, uma vez que o referido pleito é de

um reajuste de quase 50% (cinquenta por cento), concluiu sua fala fazendo uma observação

de que não se deve passar tanto tempo sem um reajuste salarial e depois querer reajustar

de uma vez só. Dessa forma, sugeriu que fosse feita uma contraproposta aos servidores.

Fazendo uso da palavra, o Cons. Gilmar Martins relatou também achar prudente não

deliberar por esse percentual, entende que devemos rever esse percentual de reajuste, de

forma que podemos atender ao pedido da categorial, porém sem prejudicar a saúde

financeira da Companhia Docas/PB. Ressaltou que o servidor público do Estado da Paraíba

foi o único que não se preocupou durante essa pandemia, pois os salários foram

rigorosamente pagos em dia. Continuou dizendo ser justa e legítima a reinvindicação,

porém, diante da situação que estamos enfrentando em todo o mundo, com tantas

incertezas, é importante revermos esse percentual de reajuste. Concluiu sua fala reforçando

o cuidado dessa diretoria em não deixar tanto tempo sem nenhum reajuste salarial.

Continuando a discussão, fez uso da palavra o Cons. Márcio Madruga o qual opinou por ser

apresentada uma contraproposta, tendo em vista que esse percentual de reajuste em uma
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única vez seria muito impactante na folha. Continuando as discussões, o Cons. Alessandro

Marques se pronunciou em uma breve análise nas receitas de janeiro a julho, dizendo tratar-

se de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais) a mais no mês e que ao final de um ano esse fundo

de caixa que hoje temos seria consumida. Neste momento, fez uso da palavra a Cons.

Maria José informando que foi feita uma pesquisa junto a outros órgãos da administração

indireta, como PBGÁS, CODATA e CAGEPA, e todas informaram que reajustam

anualmente o salário e o ticket alimentação dos seus empregados. Na ocasião, a Presidente

Gilmara Temóteo expressou sua opinião dizendo ser a favor de alguma recomposição, pois

reforçou o comprometimento de toda a equipe de funcionários que é com quem ela sempre

pôde contar durante todo esse tempo de pandemia, a todo e qualquer momento, pois o

Porto de Cabedelo trabalha 24h por dia e trata-se de serviço essencial. Finalizada as

discussões, o Presidente Deusdete Queiroga colocou em votação a referida matéria, tendo

o Conselho decidido por solicitar da Diretora Presidente uma contraproposta, demonstrando

que a Companhia tem saúde financeira para arcar com um percentual que seja deliberado

em uma posterior reunião que deverá ficar agendada para essa deliberação. Item "c" da

pauta de Reunião: Neste momento, foi colocada em discussão uma das propostas

pleiteadas no acordo coletivo que é a gratificação natalina do auxílio alimentação dos

empregados da DOCAS/PB, sendo apresentado o Parecer Jurídico nº 0122/2021-

DOCAS/PB em que opina pela inexistência de óbice legal em relação à previsão de

cláusulas em acordo coletivo de trabalho que verse sobre essa concessão. Neste momento,

fez uso da palavra o Cons. Fábio Andrade que disse ter uma certa dificuldade em discutir

acerca desse pleito, pois na qualidade de Conselheiro representante do Governo do Estado

não acha ser razoável nem adequado tal concessão, bem como o Cons. Gilmar Martins

também expressou seu voto contrário, justificando com o argumento de que se trata de um

auxílio para a alimentação mensal. Na ocasião, os demais conselheiros seguiram o voto dos

conselheiros Gilmar Martins e Fábio Andrade reprovando a concessão do 13º do auxílio

alimentação. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada por unanimidade, e assim,

a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os presentes. Desta Ata serão

extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais.

Cabedelo/PB, 09 de setembro de 2021.
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Conselho de Administração
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